
           

 

Partnerskap Alnarp 
 
AU Styrgruppen 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2011-09-20 

 
Plats och tid: 20 september 2011 klockan 08.00-09.30, Slottet, Alnarp 
Närvarande: Tiina Sarap (ordf.), Dave Servin, Håkan Schroeder och Jan Larsson (sekr.) 

 
 
 

1. Välkommen 
Ordf. hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2. Information från PA 
Dave Servin meddelade att en generell annons håller på att tas fram för att användas i olika 
sammanhang. Beslutades att använda annonsen i Utsädesföreningens tidskrift. Meddelades att PA’s 
kommunikationsgrupp har ett inplanerat möte 7 november där en övergripande kommunikationsplan för 
Partnerskap Alnarp kommer att behandlas. 
 

3. Uppföljning styrgruppsmötet 15 september 
Diskuterades vilken lärdom mötet 15 september gav. Beslutades att försöka få till stånd liknande träffar 
med jämna mellanrum i framtiden. Beslutades vidare att mer aktivt få till stånd mer samarbete med 
Movium. Konsumtionsperspektivet har ett ökande intresse, vilket bör tas tillvara. Kontakt tas med Lena 
Ekelund i detta ärende. 
 

4. Reseberättelser 
Diskuterades ett förslag från Paul Jensén. Vilka frågor man fick och vilka kontaktpersoner ansågs vara 
av störst intresse. Jan Larsson arbetar vidare med frågan. 
 

5. Mentorprojekt/höstmöte 
Diskuterades 24 november och mentorprogrammet. LIR, Landskapsinjenjörernas intresseorganisation är 
en tänkbar part. Beslutades att ytterligare kontakta Movium. 
 

6. Projektansökningar 
Beviljades enligt bilaga 1.  
 

7. Övrigt 
Diskuterades vad som händer om en konferens ger överskott, vem tillfaller överskottet? Beslutades att i 
första hand betalas inte beviljade belopp ut till projektet. Om det fortfarande finns överskott, dvs 
konferensen ger överskott utan stöd, så går överskottet tillbaka till medlemsbudgeten alt. 
projektbudgeten (den budget som projektet beviljats ur). 
 

8. Nästa möte AU 
Beslutade hålla nästa möte den 15 november kl 10.00-12.00 
 

9. Avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 
 
 
Alnarp den 20 september 2011 
 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)   Tiina Sarap (ordförande)  



Bilaga 1: Projektansökningar 
 

Partnerskap Alnarp Projektansökningar 15 augusti 2011           
             
Projektnr 

 
Projekttitel Sökande Partners Sökt nu 

från 
Partnersk 

Sökt totalt
från 
Partnersk 

Proj.
total‐ 
summa 

Beslut, anmärkningar

570/11/VO  Höja konkurrenskraften ‐ Högre 
upptagningskvalité på sockerbetor 

Dave Servin, PA Sveriges Betodlares 
Centralförening 

4 300 
 
 

4 300
 

62 300
 

Beslut: beviljades 4 300 ur medlemsbudgeten 

536/11/MoM  Att vända värdekedjan: 
Konsumentdriven innovation för 
hållbar tillväxt i lantbruksföretag 

Lena Ekelund
SLU Område 
Arbetsvetenskap 
Alnarp 

Stiftelsen 
Lantbruksforskning 

(2011) 
200 000 
(2012) 
200 000 
(2013) 
200 000 

2011)
200 000 
(2012) 
200 000 
(2013) 
200 000 

Se ansökan 
till 
stiftelsen 

20110329: Beslutades att bevilja 200 000 för 
2011 och 200 000  för 2012 ur projekt‐
budgeten under förutsättning att någon lokal 
partner engageras i projektet. AU tar beslut. 
Beslut: tas upp på nästa möte 

538/11/Ind  Struvit – ett långsamtverkande 
fosfatgödselmedel 

Siri Caspersen
SLU Område Hortikultur 
Alnarp 

(2011) 
252 000 

(2011)
252 000 

(2011)
638 400 

20110329: Projektet är enormt intressant, men 
finansieringen måste revideras så att 
motfinansiering finns. Beslut: projektet 
återremitteras, AU kan fatta beslut. 
Beslut: tas upp på nästa möte 
 

541/11/MoM  Alnarp Innovation Vertikal och 
Virtuell Inkubator för Sveriges gröna 
näring 

Joel Magnusson
SLU Omvärld Alnarp 
Alnarp 

(2011) 
100 000 
(2012) 
100 000 
(2013) 
100 000 

(2011)
100 000 
(2012) 
100 000 
(2013) 
100 000 

? 20110329: Beslut: återremitteras. LRF har 
företagscoacher, LRF Konsult arbetar med 
innovatörer, Hushållnings‐sällskapen likaså. 
Samordningen / synergier gentemot dessa 
verksamheter behöver förtydligas. AU kan fatta 
beslut om 100 000 ur projektbudgeten för det 
första året. 
Ansökan är återtagen 

 


